ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Љубица Живић, ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, председник
2. Проф. др Бранислав Белић ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан
3. Проф. др Снежана Арсенијевић ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагуејвцу, члан
изабрана одлуком декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-11685 од
17.10 2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу
научну област Оториноларингологија објављен у новинама „Послови“ од 28.09.2016.
године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило се 2 кандидата:
1. Др Андра Јевтовић
2. Др Јасмина Митровић
Од пријављених кандидата Др Андра Јевтовић испуњава услове за избор предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу. а за кандидата др Јасмину Митровић нема података о томе какав је њен статус
на Академским докторским студијама за школску 2016/2017. годину и формално не
испуњава услове за избор.
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КАНДИДАТ 1: Др Андра Јевтовић
1. Биографски подаци
Др Андра Јевтовић је рођен 07.12.1986. године у Крагујевцу где је завршио основну
школу и Прву крагујевачку гимназију. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу је
уписао школске 2005/2006 године, а дипломирао 2012. године са просечном оценом 9.55, и
стекао звање доктор медицине. Од јануара 2014. године до августа 2014. године је
волонтирао у КЦ Крагујевац, Клиника за пулмологију, према уговору о стручном
оспособљавању и усавршавању. У септембру месецу 2015. године у Сремским Карловцима
је похађао Летњу школу оториноларингологије-ринологија, Академија медицинских наука
СЛД, Београд; Клинички центар Војводине, Нови Сад, Клиника за болести ува, грла и
носа. У септембру месецу 2016. у Сремским Карловцима је похађао Летњу школу
аудиологије и фонијатрије, Академија медицинских наука СЛД, Београд, На Клиници за
оториноларингологију је био запослен од августа 2014. године до августа 2016. године на
пословима лекара опште медицине. Од јуна 2015. године је ангажован на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у својству фацилитатора на Катедри за
оториноларингологију, а од 29.01.2016. године је изабран у звање сарадника у настави за
ужу научну област Оториноларингологија и активно учествује у практичном делу наставе
из предмета Оториноларингологија на свим акредитованим смеровима основне наставе.
Докторске Академске студије је уписао на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу школске 2013/2014 године, изборно подручје Имунологија, инфекција и
инфламација. У школској 2016/2017.години је студент треће године.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.1.1. Нема

лескикографске

и

2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Живић Љ, Стојановић J, Јевтовић А. Значај отолошке симптоматологије у
дијагностици неуринома акустикуса. 55. ОРЛ Недеља са међународним учешћем секције
Српског лекарског друштва, Београд 2015. Зборник сажетака. 12. (М34-0,5 бодова)
2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1.Нема
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2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Vasković Ž, Milojević I, Milovanović S, Pavlović G, Janković S, Jakovljević M,
Jevtović A. Pokušaj suicida samoklanjem – prikaz slučaja. XXXIX Oktobarski zdravstveni dani,
Kragujevac 2014. Medicinski časopis, Supplement 2:40. (М64-0,2 бода)
2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. Нема

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има 2 рада и укупно 0,7 бодова. Један рад је саопштен на скупу са
међународним учешћем (штампан као сажетак), чиме је укупно остварио 0,5 бодова и
други рад саопштен на скупу националног значаја (штампан као сажетак), чиме је укупно
остварио 0,2 бода a педагошко исуство је стекао радећи најпре као фацилитатор у периоду
од 01.06.2015.године до 29.01.2016 године, а потом и као сарадник у настави на предмету
Оториноларингологија.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Андра Јевтовић, испуњава све услове за избор у звање сарадника у
настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских студија.
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КАНДИДАТ 2: Др Јасмина Митровић
1. Биографски подаци
Кандидат Др Јасмина Митровић је рођена 30.06.1988. године у Косовској Митровици.
Основну школу и средњу медицинску школу је завршила у Косовској Митровици.
Медицински факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици је уписала 2007.
године и завршила 2014. године, са просечном оценом 9,28. Од 18.03.2015. године
волонтер је у Здравственом Центру Косовска Митровица. Докторске академске студије је
уписала 2014. године на Медицинском факултету у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.1.1. Нема

лескикографске

и

2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1.Нема
2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60)
2.6.1.Нема
2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. Нема
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3.Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат нема објављене радове и нема педагошко искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Јасмина Митровић не испуњава све услове за избор у звање сарадник у
настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам, али нема потврду о томе какав је њен статус на
Академским докторским студијама за школску 2016/2017. годину и формално не испуњава
услове за избор.
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ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
од пријављених 2 (два) кандидата, кандидат Др Андра Јевтовић испуњава услове за
избор сарадника у настави. На основу конкурсне документације пријављених кандидата,
Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука да изабере Др Андру
Јевтовића за сарадника у настави за ужу научну област Оториноларингологија јер
испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.
У Крагујевцу
03.11 2016. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.Проф. др Љубица Живић, ванредни
професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета
медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, председник
-----------------------------------------------2.Проф. др Бранислав Белић, ванредни
професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета
медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан
--------------------------------------------------3.Проф. др Снежана Арсенијевић,
ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета
медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан
-----------------------------------------------------
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Упоредна табела пријављених кандидата
Др Андра
Др Јасмина
Јевтовић
Митровић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
9,55
9,28
Уписане
да
академске
али нема
докторске
потврду о
да
студије или
статусу за шк
специјалистичке
2016/2017,
студије
годину
Дужина
6 година
7 година
студирања
Испуњени
да
не
законски услови
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза
Име и презиме

Положен
усмени
докторантски
испит/
одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство
Уже научно
подручје
Остало

не

не

0,7 бодова

нема

да

нe
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